
چه عوامل زیان آوری در محیط کار شما را تهدید می کند؟
چگونه می توان عوامل زیان آور محیط کار را کنترل نمود؟

در این فصل پاسخ خود را می یابید و خواهید دانست چگونه می توان از وقوع حوادث در 
محیط کار جلوگیری نمود.

فصل 1

بهداشت و ایمنی محیط کار
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ضرورت و اهمیت بهداشت در محیط کار

عوامل زیان آور محیط کار کشاورزان

جهانی  رویکرد  است.  برخوردار  زیادی  اهمیت  از  ایران  خودکفایی  و  توسعه  ارکان  از  یکی  به عنوان  کشاورزی 
کشاورزی استفادۀ بهینه از زمین، آب و نیروی انسانی و کاهش مصرف سموم و کودهای شیمیایی در جهت تولید 
محصول سالم و حفظ محیط زیست است که در مسیر رسیدن به این اهداف، نیروی انسانی سالم و پویا نقش 

کلیدی را ایفا می کند.
در دنیاي امروز تقریباً نیمي از نیروي کار در بخش کشاورزي مشغول به کار هستند )حدود 1/3 میلیارد نفر(. 
سازمان  برآورد  طبق  در بر می گیرند.  توسعه  حال  در  کشورهاي  کشاورزان  را  کشاورزي  بخش  قربانیان  بیشتر 
بین المللی کار ساالنه 170000 نفر از کشاورزان به دلیل انجام کار کشته مي شوند )حوادث ماشین های کشاورزي 
و مسمومیت ها(. این بدان معناست که ریسک مرگ در کشاورزي دو برابر سایر مشاغل است و شغل کشاورزی 
بعد از کار در معادن و صنایع راه و ساختمان سومین شغل پرمخاطره دنیا محسوب می شود؛ به عالوه به دلیل 
گزارش نشدن مرگ و میر ها، آسیب ها و بیماري هاي ناشي از کشاورزي، وضعیت ایمني و بهداشت کشاورزان از 

آنچه مقامات رسمي بیان مي کنند، بدتر است.
تعریف بهداشت کشاورزي  

بهداشت کشاورزي علمي است که با شناسایي، ارزیابي و کنترل عوامل و شرایط زیان آور محیط کار و انجام دادن 
مراقبت هاي بهداشتي و درماني حافظ سالمتي کشاورزان می باشد.

عوامل بسیاری شاغلین در بخش کشاورزی را تهدید می کنند. این عوامل عبارت اند از:
ـ عوامل فیزیکي )گرما، سرما، سروصدا، ارتعاش، نور و رطوبت(

ـ عوامل شیمیایي )سموم کشاورزي، گرد و غبار گیاهي و غالت، کودهای حیوانی و شیمیایی(
ـ عوامل بیولوژیک )بیماري هاي مشترك بین انسان و حیوان، گرد و غبار با منشأ حیواني، ویروس ها، باکتری ها، 

انگل ها و قارچ ها(
ـ عوامل ارگونومیک )نحوه کار کردن، حمل اشیا و ابزار کار(

ـ عوامل روانی )خستگی، استرس ناشی از خشکسالی، آفت زدگی محصوالت، تلفات دام و طیور(

الف( عوامل زیان آور فیزیكي
سروصدا: اگر فرد در فاصله یک متري گوینده قرار گیرد و نتواند صحبت 
معمولي طرف مقابل را بشنود، در یک محیط پرسروصدا قرار گرفته است.

زیان آور  بسیار  عوامل  از  زیاد  سرو صدای  1ـ1ـ  شكل 
محیط محسوب می شود.
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بهداشت و ایمنی محیط کار

عوارض ناشي از سر و صدا:
ـ کاهش شنوایي و در تماس هاي طوالني مدت ایجاد سنگیني گوش

ـ باال رفتن فشار خون و ضربان قلب
ـ ناراحتي هاي رواني مانند تأثیرات منفی بر خواب و روابط اجتماعي 

ـ تأثیرات و اختالالت رواني، هیجان و تحریک پذیري
ـ کاهش بهره وری کاري 
ـ افزایش ریسک حوادث

کارگران در معرض سر وصدا:
ـ رانندگان تراکتور، کمباین و...

ـ کارگراني که با اّره های چوب بري کار مي کنند
ـ متصدیان تلمبه خانه ها و موتورهاي آب

ـ کشاورزان در حال کار با ماشین های کشاورزی
کنترل سروصدا:

ـ بازدید مرتّب و سرویس به موقع ماشین آالت
ـ جدا یا محصور کردن عامل ایجاد صدا )اتاقک )کابین( براي تراکتور(

ـ کاهش ساعت تماس با صدا
ـ انجام معاینات پزشکي و تست شنوایي سنجي

ـ استفاده از وسایل حفاظت فردي )گوشی ایمنی(

ارتعاش
ارتعاش عاملي است که به عضالت بدن فرصت کافی برای استراحت 
نمي دهد و عضالت براي مدت طوالني در حال انقباض باقي مي مانند.

عوارض ناشي از ارتعاش:
 اختالالت ستون فقرات 1

 اختالالت گوارشي 2

 اختالالت عصبي و رواني  3

کارگران در معرض ارتعاش:
ـ رانندگان تراکتور، کمباین و ماشین های کشاورزي مرتعش

ـ کارگراني که با اّره های چوب بري کار مي کنند
کنترل ارتعاش:

ـ تغییر قطعات یا وسایلي که در دستگاه موجب لرزش مي شود
ـ تنظیم درست صندلی تراکتور بر اساس وزن راننده

ـ استفاده از دستکش و کفش هاي مخصوص

شكل 2ـ1ـ استفاده از گوشی های ایمنی نقش 
مهمی در کنترل سروصدای محیط کار دارد

ـ کارگرانی که با دژبر  ـ 1 شكل 3
کار  می کنند در معرض ارتعاش 

هستند.

ـ  رانندگان تراکتور در  ـ 1 شكل 4
شرایط پر ارتعاش کار می کنند.
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اشعۀ مضر
 نور خورشید به طور طبیعي داراي اشعۀ ماورای بنفش است 
و قرار گرفتن در معرض مستقیم نور آفتاب خطراتي براي 

انسان ایجاد مي کند.
عوارض ناشي از اشعه:

ـ سوختگي پوست با درجات متفاوت
ـ آسیب به چشم

ـ ایجاد چین وچروك در صورت
ـ سرطان پوست

کارگران در معرض اشعه مضر:
کشاورزان د رمناطق رو باز، ماهیگیران، دامداران، جنگلبانان 

و چوپانان
کنترل اشعه مضر:

ـ پوشش مناسب تمام قسمت هاي باز بدن
ـ استفاده از کاله لبه دار و دستکش

ـ استفاده از سایبان در هنگام استراحت
ـ خودداري از کار در ساعت 12ـ16 به دلیل اینکه بیشترین اشعۀ مضر در این ساعت به زمین مي رسد.

ـ استفاده از عینک مخصوص
ـ استفاده از کرم هاي محافظ پوست

گرما
اگر میزان دمای محیط کار زیاد باشد، عوارضي ایجاد مي کند.

عوارض ناشي از گرما:
ـ گرمازدگي )کار در محیط گرم و خشک(

ـ جوش هاي گرمایي )کارکردن در محیط گرم و مرطوب(
ـ اختالالت عصبي ـ رواني

ـ خستگي گرمایي )کارگراني که در حین کار عرق زیادي مي کنند( 
کارگران در معرض گرما:

کشاورزان، دامداران، جنگلبانان، ماهیگیران و چوپانان
کنترل گرما:

ـ پوشش مناسب و استفاده از لباس هاي نخي و گشاد
ـ نوشیدن مایعات خنک به مقدار زیاد

ـ رعایت زمان استراحت و کار
ـ رعایت بهداشت فردي و استحمام مرتب

ـ خنک کردن بدن

ـ  1ـ اشعه های مضر شكل 5

سبب  ند  توا زیاد می  گرمای  1ـ  ـ   6 شكل 
اختالالت عصبی و روانی شود.
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بهداشت و ایمنی محیط کار

سرما
با  براي زندگي 21 درجه سانتیگراد  مطلوب ترین حرارت 
رطوبت 50 درصد و جریان هوایي درحدود 10 سانتیمتر 
در ثانیه مي باشد. وقتي بدن درمعرض سرماي شدید قرار 
مي گیرد، سیستم دفاعي دیگر قادر به مبارزه نیست و به 

تدریج حرارت مرکزي بدن کاهش مي یابد.
عوارض ناشي از سرما:

عضالني  شدید  درد  شدید،  )لرز  عمومي  سرمازدگي  ـ 
خون،  فشار  رفتن  باال  گردن،  پشت  ناحیه  در  به خصوص 
افزایش تهویه ریوي(، کهیر و سرخ شدن پوست، مرگ در 

بیهوشي همراه  سرمازدگي  اثر 
ـ سرمازدگي موضعي )یخ زدگي اندام ها و قطع عضو(

کارگران درمعرض سرما:
کشاورزان، دامداران، جنگلبانان، ماهیگیران و چوپانان

کنترل سرما:
ـ استفاده از پوشش مناسب و لباس گرم 

ـ استفاده از غذا و نوشیدني گرم در محیط گرم
ـ استفاده از چادرهاي مخصوص براي گرم شدن

ـ رعایت فواصل استراحت و کار
از  پرهیز  و  مناسب  و دستکش  از کفش، کاله  استفاده  ـ 

خیس لباس  و  تنگ  دستکش  یا  کفش  پوشیدن 

ـ 1ـ کارگران در معرض سرما شكل 9

گفت وگو کنید
ـ 1 بحث کنید. به صورت گروهی در مورد شكل 9

ـ 1ـ تأثیرات دمای مختلف  شكل 7
بدن

ـ 1ـ سرمازدگی شكل 8  

    37ºC درجه حرارت طبیعی بدن
سرمازدگی آغاز می شود. 

سرمازدگی غیرقابل برگشت

35ºC

30ºC

25ºC

20ºC

تأثیرات سرما
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گرد و غبار                      
خرد کردن،  کردن،  اّره  نظیر  کشاورزي  مختلف  فعالیت هاي  ضمن  در 
غربال کردن ذراتي ایجاد مي گردد که گرد و غبار نامیده مي شوند. مثال هاي 
زیر برخي از گرد و غبارهایي هستند که ممکن است کشاورزان در معرض 

آنها قرار گیرند.
ـ کودها: گرد و غبار ناشی از پخش کود حیوانی و شیمیایی در سطح زمین
ـ گردوغبارهاي گیاهي: مانند گرد و غبار پنبه، تنباکو، چاي، توتون، 

قهوه، کاکائو، نیشکر، سبوس غالت 
ـ گرد و غبارهاي حیواني: گرد و غبارهاي ناشي از مواد حیواني نظیر 
استخوان، پر، شاخ، مو، پشم عالوه بر ایجاد آلرژي ممکن است به علت 

آلودگي میکروبي و یا قارچي، بیماري ریوي ایجاد کنند.
عوارض ناشي از گرد و غبار:

ـ تب، سرفه، کوتاه شدن نفس در اثر مواجهه با گرد و غبار یونجه
ـ احساس سوزش و خارش در گلو و بیني

ـ سرفه و حمالت شبیه آسم در اثر مواجهه با گرد و غبار پنبه
کارگران در معرض گرد و غبار:

ـ رانندگان تراکتور، کمباین و خرمن کوب ها
ـ کارگران کودپاشي و کارگران چوب بري

ـ کارگران دامداري ها، مرغداري ها
ـ کارگران انبارهاي غالت، علوفه و یونجه

ـ کارگراني که در مزارع پنبه و نیشکر فعالیت مي کنند.

ـ 1ـ تولید گرد و غبار توسط  شكل 11
کمباین

گفت وگو کنید
چه روش هایی را برای کنترل گرد و غبار در محیط کار پیشنهاد می کنید.

معرض  در  کارگران  1ـ  ـ  10 شكل 
گرد و غبار

)الف(

)ب(

)ج(

ب( عوامل زیان آور شیمیایي
گاز و بخار: گاز و بخار جزء عوامل زیان آور شیمیایي هستند. بعضي از انواع آن ممکن است داراي رنگ مشخص 
و یا بوي خاص باشند، مانند گاز سولفید هیدروژن در مخازن فاضالب و یا گاز کلر و برخی دیگر ممکن است 
فاقد رنگ و بوي مشخص باشند، مانند گاز دي اکسید کربن و مونو اکسید کربن که در اثر کار کردن با ماشین هاي 
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بهداشت و ایمنی محیط کار

کشاورزي نظیر تراکتور ایجاد مي گردند.  
سموم: سّم ماده یا موادي است که منشأ گیاهي، حیواني یا شیمیایي دارد که از راه هاي مختلف )تنفس، پوستي، 

گوارشي(  مي تواند وارد بدن شده و مسمومیت ایجاد کند.
کارگران در معرض گاز، بخار و سموم:

ـ کارگراني که در تهیه و آماده سازي سموم فعالیت دارند.
ـ کارگراني که در امر نگهداري سموم و کود شیمیایي فعالیت مي کنند.

ـ کارگران مرغداري ها و دامداري ها
ـ کاربران ماشین های سم پاش

تأثیرات گاز، بخار و سموم:
ـ انواع خاص بیماري هاي ریوي 

ـ آسم
ـ مسمومیت ناشي از سموم آفت کش 

درجۀ شدت تأثیر عوامل زیان آور به موارد زیر بستگي دارد:
ـ راه ورود به بدن

ـ نوع ماده شیمیایي
ـ مدت تماس با مادۀ شیمیایي

گفت وگو کنید
 با  توجه  به  شكل باال  ،  دربارۀ درستی روش کار این دو کشاورز بحث کنید.

ـ 1ـ راه های ورود سموم به بدن شكل 15  ـ 1ـ وسایل حفاظت فردی  شكل 14
در هنگام سم پاشی

ـ 1ـ خوردن و آشامیدن  شكل 13
هنگام سم پاشی ممنوع است.

ـ 1ـ سم پاشی شكل 12

)الف(

)ب(

راه هاي کنترل و پیشگیري از اثرات نامطلوب 
سموم و ضدعفونی کننده ها

و  سیلوها  و  انبارها  در  مناسب  تهویۀ  نصب  ـ 
بسته های  محیط 

ـ استفاده از سموم با غلظت تجویز شده
ـ استفاده از وسایل حفاظت فردي

ـ پرهیز از سم پاشي در هنگام باد، بارندگی و هواي 
بسیار گرم

ـ سم پاشي پشت به باد
ـ دفع صحیح ظروف حاوي سموم

ـ پرهیز از استعمال دخانیات در هنگام سم پاشي
هنگام  در  آشامیدن  و  خوردن  از  خودداري  ـ 

شي پا سم 
ـ خارج کردن حیوانات و پرندگان از محل سم پاشی یا 

ضدعفونی
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ج( عوامل زیان آور بیولوژیک
ویروس ها: ویروس ها یکی از کوچک ترین عوامل بیماری زا در جانداران هستند که اندازۀ آنها بین 300 ـ 200 نانومتر 
است. ویروس ها، انگل داخل سلولی هستند و این خصوصیت مهم ترین تفاوت ویروس ها با بقیه میکرو ارگانیسم هاست.

کارگران در معرض ویروس ها:
ـ کشاورزان 

ـ دامداران و دامپزشکان
ـ کارگران مرغداري ها

راه هاي کنترل و پیشگیري از ویروس ها:
ـ رعایت بهداشت فردي و مراقبت هاي بهداشتي به 

هنگام کار
ـ استفاده از وسایل حفاظت فردي مناسب

ـ معدوم نمودن دام بیمار
ـ تماس نداشتن با پرندگان

ـ انجام معاینات پزشکي
باکتری ها

باکتری ها، موجودات زندۀ ریز تک سلولی با طول چند میکرومتر هستند که آنها را فقط به کمک میکروسکوپ 
می توان دید و در داخل بدن حیوانات و گیاهان وجود دارند. 

کارگران درمعرض باکتري ها:
ـ کشاورزان

ـ دامداران و دامپزشکان
ـ کارگران مرغداري ها

راه هاي کنترل و پیشگیري از باکتري ها:
ـ انجام واکسیناسیون

ـ ضدعفوني کردن اماکن آلوده به فضوالت و ترّشحات حیوانات بیمار
ـ جداسازي حیوانات آلوده

گفت وگو کنید
در شكل زیر کدام موارد توسط فرد رعایت نشده است؟ 

ـ 1ـ چرخه انتقال بیماری آنفلوانزای پرندگان شكل 17

در  کشتارگاه ها  و  مرغداری ها  کارگران  ـ 1ـ  شكل 18
معرض عوامل باکتریایی هستند.

ـ 1ـ رعایت نكردن نكات ایمنی هنگام سم پاشی مخاطره آمیز است. شكل 16

مرغان خانگی

پرندگان مهاجر پرندگان آبزی دام های اهلی

انسان

چرخه بیماری همه گیر

چرخه طبیعی
 آنفلوانزای مرغی
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بهداشت و ایمنی محیط کار

ـ آموزش بهداشت به افراد در معرض خطر و آشنا کردن آنها با بیماري
ـ گندزدایي مرتب دامداری

ـ پاستوریزه کردن شیر و فراورده هاي آن
قارچ ها

 قارچ ها شامل مخّمرها و کپک ها هستند. این گروه از میکروب ها می توانند 
باعث بیماری های تنفسی شوند و همچنین با تولید سمّ های قوی باعث 

ایجاد مسمومیت و بیماری می شوند.
کارگران در معرض قارچ ها:

ـ کشاورزاني که در انبارهاي علوفه و یونجه فعالیت مي کنند.
ـ کشاورزاني که در بریدن درختان و انبار هیزم و شاخ و برگ فعالیت دارند.

ـ کارگراني که در توزیع و نگه داري خوراك دام و طیور فعالیت مي کنند.
ـ ماهیگیران 

ـ دامپزشکان و دامداران
ـ کشاورزاني که در کود پاشي فعالیت مي کنند.

ـ کارگرانی که در دامداری کار مي کنند.
راه هاي کنترل و پیشگیري از قارچ ها: 

ـ رعایت بهداشت فردي
ـ استفاده از کودهاي حیواني و اجتناب از مصرف کودهاي انساني 

ـ استفاده از وسایل حفاظت فردي
ـ استحمام مرتّب

انگل ها
در  بیماری زایی  نظر  از  انگل ها 
آن  خارج  یا  انسان  بدن  داخل 
به دو دستۀ داخلی و  )پوست( 

می شوند. تقسیم  خارجی 
کارگران در معرض انگل ها:

ـ شالیکاران
ـ کشاورزاني که با آب و خاك 
آلوده و کودهاي حیواني سر و کار 

دارند
ـ کشاورزان مزارع نیشکر، توتون 

و چاي
ـ کارگران مرغداري ها و دامداری ها

ـ 1ـ قارچ ها شكل 19

ـ 1ـ راه های ورود انگل به بدن انسان شكل 20

)الف(

)ب(
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راه هاي کنترل و پیشگیري از انگل ها:
ـ احداث توالت هاي بهداشتي به خصوص در مزارع بزرگ

ـ استفاده از وسایل حفاظت فردي
ـ رعایت بهداشت فردي و مراقبت هاي بهداشتي هنگام کار

ـ استفاده از سبزیجات سالم

در مورد بیماری های ناشی از عوامل بیولوژیک در کشاورزان تحقیق کنید و در کالس ارائه دهید. 
تحقیق کنید

ارگونومی

ارگونومي دانشي است که به رابطۀ میان انسان، ماشین و محیط پیرامون او مي پردازد و طراحي وسایل و دستگاه هاي 
مورد استفاده را به گونه اي پیشنهاد مي کند که راحتي، دسترسي، ایمني و بازدهي را باال می برد و دشواري، خطر، 

خستگي و هزینه ها را کاهش مي دهد.
ارگونومي دانش مطالعۀ ویژگي ها و خصوصیات انسان به منظور طراحي مناسب محیط کار و زندگي مي باشد.

اجزای ارگونومی

تعیین
اندازه های بدن

کاربرد
نیروها

تأمین انرژی
هنگام انجام 

کار

تأثیرات محیط
فیزیكی روی 

بدن انسان

پردازش اطالعات
و تصمیم گیری

فراگیری کوشش
و تفاوت های

فردی

روان شناسیآناتومی فیزیولوژی

روان شناسی شغلیبیومكانیکآنتروپومتری روان شناسی مهارت فیزیولوژی محیط فیزیولوژی کار

نمودار 1ـ1ـ اجزای ارگونومی

ارگونومي در دو زمینۀ عمده به کار می رود:
ـ تناسب فرد با شغل )انتخاب افراد از نظر توانایي آنها براي انجام وظایف(

ـ تناسب شغل با فرد )تجهیزات، وظایف و تشکیالت طوري طراحي شوند که با قابلیت ها و محدودیت هاي افراد متناسب باشد.(

گفت وگو کنید
در مورد اجزای ارگونومی در کشاورزی بحث کنید. 
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بهداشت و ایمنی محیط کار

هدف ارگونومي
ـ تقلیل فشارهاي کار، خستگي و فرسودگي که در اثر کارکردن ایجاد مي شود

ـ تطبیق و تغییر دستگاه ها با وضع صحیح بدن 
ـ حمایت و حفاظت از کارگر، نه ازدیاد محصول و بازدهي

در ارگونومي براي بهتر کار کردن سعي مي شود که کارهاي خسته کننده اصالح شوند و ابزار کار بهبود یابند تا 
در نتیجه، کارگر راحت و آسوده کار کند. مثاًل در کار با ماشین تحریر، کلیدها و در کار با تراکتور عقربه ها، فرمان، 
دنده، کلیدها و پدال ها همگي باید به گونه اي جاسازي و طراحي شده باشند که به سرعت و راحت در دسترس 

باشند و سالمت، رفاه و رضایت انسان را حین کار فراهم آورند.
در کارهاي اداري، بد بودن میز یا صندلي یا ابزارهای کاري دیگر، عوارض مختلفي همچون دیسک، آرتروز، فشار 
خون و غیره به دنبال دارد. در محیط هاي کاري بهترین امر براي تأمین رضایت خاطر و رفاه کارکنان، تعبیه میزها 

و صندلي هاي قابل تنظیم است که مي توان 
به اندازه دلخواه ارتفاع آنها را تغییر داد.

عوامل ارگونومیک در کشاورزی
الف( حاالت غیراستاندارد بدن حین کار )زانو 

زدن، انجام کار به صورت خمیده(
ب( فشارها و پیچ خوردگی اعضا

ج( حمل بار 
د(فعالیت های گلّه داری

ـ 1ـ حالت های نادرست بدن هنگام کار کشاورزی شكل 21

بیماری های ناشی از عوامل ارگونومیک در کشاورزان
 فشار بر اعضای بدن            پیچ خوردگی اعضای بدن         دردهای اسکلتی ـ عضالنی

گفت وگو کنید
برای هر وضعیت ذکر شده در جدول زیر با توجه به رشتۀ خود مثالی بیان کنید.

مشكالت ناشي از نامناسب بودن وضعیت بدن هنگام کاروضعیت بدن حین کار

امکان بروز واریس در پاهاایستاده در یک جا

گرفتگي عضالت بازکنندۀ پشت پامستقیم و عمود نشستن

زانو و ساق پاها متأثر مي شودصندلي خیلي بلند

تخریب دیسک هاي بین مهره اي ناحیۀ کمرانحناي تنه به جلو هنگام نشستن و ایستادن

التهاب احتمالي تاندون هاي ساعدگرفتن غیرطبیعي ابزار با دست
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وضعیت قرارگیری صحیح ستون فقرات و اندام ها
وضعیت بدني نقش مهمي در بروز آسیب هاي ضربه اي تجمعي دارد. خم شدن ستون فقرات یا سر، بدن را از 
حالت تعادل خارج مي کند و سبب کشیده شدن اندام یا خمیدگي آنها به طور نامناسب مي شود. در حالت طبیعي 
ستون فقرات داراي سه انحنا است؛ این سه انحنا شامل انحناي گردني به طرف جلو، انحناي سینه اي به طرف 
پشت و انحناي کمري به طرف جلو می باشد. خمیدگي بیش از حد و یا راست شدن بیش از حد ستون فقرات 
گردني یا کمري، مهره ها را از وضعیت خنثي خارج مي کند و احتمال آسیب به ستون فقرات را افزایش مي دهد.

براي حفظ وضعیت طبیعي بدن باید:
ـ به جاي خم کردن سر، تنۀ خود را از محل مفصل ران به سمت جلو بچرخانید.

ـ به جاي خم شدن، تنۀ خود را از محل مفصل ران به سمت جلو بچرخانید.
ـ به جاي خم شدن یا بلند کردن با کمر خمیده، بدن را از ناحیۀ مفصل ران به جلو بچرخانید.

وضعیت صحیح نشستن: درهنگام نشستن روي صندلي 
وضعیت ران ها نسبت به تنه باید تقریباً عمود باشد؛ یعني 
بدن مستقیم بوده و کمر راست باشد و انحناي کمر باید 
کاماًل حفظ شود. در وضعیت نشسته فشار بیشتري به 
مهره هاي کمري نسبت به حالت ایستاده وارد مي شود، 
پس اگر شاغلي سابقۀ کمردرد دارد باید ترکیبي از حالت 

نشسته و ایستاده را براي او در نظر گرفت.

دارید.  نگه  باال  را  سرخود  ایستادن:  صحیح  وضعیت 
قفسۀ سینه را باال نگه دارید. شانه ها را در حالت طبیعي 
وزن  دارید.  نگه  را صاف  زانوها  نمایید،  راحت حفظ  و 
بدن را در حالت ایستاده به طور مساوي روي پاها تقسیم 
کنید. در کارهاي ایستادني طوالني مدت یکي از پاها را 
روي چهار پایه اي قرار دهید و سپس جاي آنها را عوض 
کنید. ایستادن هاي طوالني مدت سبب خستگي عضالت 
مهره ها و عضالت ران و افزایش فشار بر دیسک هاي بین 
مهره اي مي شود که با نشستن روي صندلي این حالت 

تخفیف مي یابد.

ـ 1ـ وضعیت صحیح نشستن شكل 22

ـ 1ـ وضعیت صحیح ایستادن شكل 23

درستنادرست
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پیشگیري از آسیب هاي کمر:
 اجتناب از بلند کردن و چرخش هم زمان تا حد ممکن    

 اجتناب از باال بردن اجسام سنگین به باالي سر 
 استفاده از گاري و چرخ هاي مخصوص حمل بار            

 استفاده از جرثقیل، باالبر و دیگر وسایل کمکي
 امتحان کردن وزن شي مورد نظر قبل از بلند کردن با محک زدن

 گرفتن کمک از دیگران وقتي جسم مورد نظر سنگین است 

ـ 1ـ جابه جایی صحیح بارهای سنگین شكل 24

مخاطره چیست؟ مخاطره به طور ساده وضعیت خطرناکی است که امکان ایجاد آسیب را دارد.
وقتی که شخصی درمعرض مخاطره قرار می گیرد، حادثه ممکن است رخ دهد. منظور ما از حادثه واقعه ای است 

که در آن یک شخص به طور غیرعمدی در نتیجۀ اشکال ماشین یا خطای انسان آسیب می بیند.

پیشگیری از وقوع حوادث در کار با ماشین های کشاورزی

ـ 1ـ تفاوت مخاطره و حادثه شكل 25

استفاده از ابزارها می تواند مخاطره آمیز باشد آسیب دیدن یک حادثه است
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وقتی که حادثه ای در نتیجۀ خطای انسان رخ می دهد
معموالً به این دلیل است که شخص یکی از اشتباهات زیر را انجام داده است:

 چیزی را فراموش کردن ـ نظیر استفاده نکردن از ترمزدستی قبل از جدا ساختن ادوات یا دنده را در حالت  1

پارك قرار ندادن.
 انتخاب راه کوتاه ـ نظیر روشن کردن یا کنترل تراکتور از روی سطح زمین. 2

 خطر حساب شده ای را انجام دادن ـ نظیر پا گذاشتن روی محور توان دهی در حال گردش. 3

از تنظیم یا   خطر را نادیده گرفتن ـ نظیر قطع نکردن نیرو، خاموش نکردن موتور و برنداشتن کلید قبل  4

روغن کاری ماشین.
 نادیده گرفتن ایمنی ـ نظیر سیگارکشیدن در حین سوخت گیری. 5

 مشغلۀ فکری داشتن ـ نظیر نگرانی در مورد از دست دادن زمان در حین تعمیر. 6

 ناتوانی در تشخیص مخاطره ـ این ناتوانی منجر به عدم اقدام برای اصالح یا جلوگیری از مخاطره می شود. 7

است. شناخت  توانایی در تشخیص مخاطره  مرتکب می شود عدم  انسان  اشتباهاتی که  از خطرناك ترین  یکی 
مخاطرات و درك آنها تنها راه اجتناب از حادثه است.

 شرایط محیط نیز مانند باران، برف، سرما و گرما می تواند بر مخاطرات بیفزاید و بر وضعیت مؤثر باشد. به  8

عالوه زمین تپه ای یا ناصاف نیز می تواند مخاطره آمیز باشد.

برای جلوگیری از حوادث باید:
1 توانایی ها و محدودیت های خود را بشناسید.

بررسی حوادث از سه جنبه اهمیت دارد:
 حوادث منجر به آسیب دیدگی و مرگ می شوند. 1

 حوادث پرهزینه اند. 2

 می توان از وقوع حوادث اجتناب کرد. 3

تمامی انسان ها نیاز به استراحت دارندهر انسانی قدرت محدودی دارد

دیدن  از آسیب  قبل  زیاد شود  الكتریكی  مدار  در یک  بار  اگر 
از  جلوگیری  برای  ماشین ها  می کند.  عمل  آن  فیوز  سیستم 
وسایل  نیز  انسان  بدن  هستند.  ایمنی  کالچ  دارای  بیش باری 
ایمنی زیادی دارد و وقتی بیش باری دست می دهد بدن عالئمی 
را به صورت درد، افزایش ضربان قلب و تنفس ظاهر می کند. اگر 
بیش باری برای مدت ها ادامه پیدا کند اشتباهات ما نیز شروع 
دانستن  دارند.  متفاوتی  مختلف محدودیت های  افراد  می شود. 

محدودیت های افراد حائز اهمیت است.

در هنگام خستگی به دلیل از دست دادن کنترل و قدرت عضالت، 
کم توجهی، پایین آمدن واکنش ها و امكان از دست دادن میزان 
پاهای خسته  بیشتر می شود.  وقوع حادثه  احتمال  حساسیت، 
معمول  به طور  که  باری  و  بلرزد  است  ممكن  ترمز  گرفتن  برای 
بلند کرد بسیار سنگین جلوه خواهد  به آسانی  را  می شود آن 
کرد. برای اجتناب از خستگی عمومی و خستگی عضالت به طور 

منظم استراحت نمایید.
استراحت های طوالنی در  از  مؤثرتر  کوتاه مدت  استراحت های 

فواصل زمانی طوالنی تر است.
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بهداشت و ایمنی محیط کار

ـ 1ـ یک شخص عصبانی خطرناک است ـ 1ـ سعی در رفع گیر کردن ماشینی که شكل 26 شكل 27
درحال کار است یک مخاطره شدید محسوب می شود

 مفهوم عالئم و برچسب های ایمنی را بیاموزید. 2

عالئم ایمنی، تابلوهای اخطار، کتابچه های راهنمای کاربری و برچسب های دستور العمل به انتقال اطالعات ایمنی 
کمک می کند. هر کجا که بنگرید عالئمی وجود دارند که ارتباط برقرار می کند.

ـ 1ـ تابلوها و عالئم ایمنی شكل 28

یک فرد عصبی ممكن است عكس العمل شدیدی از خود نشان دهد و 
عصبانیت خود را روی افراد، حیوانات یا اشیایی که در دسترس هستند 

اعمال نماید.

وقتی که ساقه گیاه شروع به عبور می کند حدود 1 ثانیه برای واکنش 
زمان وجود دارد ساقه گیاه و دست هر دو قبل از اینكه شخص بتواند 

ساقه ها را رها سازد به داخل ماشین می روند.
سعی نكنید در حین کار کردن ماشین گیاه یا بقایا را آزاد کنید.

گفت وگو کنید
 آیا همه عالئم را می شناسید؟ به عالئم زیر دقت 
کنید آیا می دانید آنها چه معنی دارند؟ جواب های 
خود را با عبارات جدول صفحه بعد مقایسه کنید:

0/5 متر

0/95 متر

1 متر

دور زدن ممنوعمواظب حیوانات باشیدپیچ خطرناکراه اجباری برای عابر پیاده

جاده باریک می شودجاده لغزنده استعبور ممنوعتوقف ممنوع

محدودیت سرعت برای خودروهای سبک و سنگینسرعت حداقل اجباری
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عنوان فصل 
تكالیف عملكردی 

)واحد یادگیری(
نمرهشاخص تحققنتایج مورد انتظار استاندارد عملكرد )کیفیت(

فصل 1:
بهداشت و ایمنی 

محیط کار

ایمنی  و  بهداشت  به کارگیری 
و ارگونومی هنگام کار 

بررسی و تحلیل عوامل زیان آور محیط کار و 
از  ارگونومیکی و روش های پیشگیری  عوامل 
حوادث بر مبنای استانداردهای اصول ایمنی 

ماشین های کشاورزی 

باالتر از حد انتظار
تعیین عوامل زیان آور، ارگونومی 
و تحلیل روش های پیشگیری از 

حوادث محیط کار
3

در حد انتظار
محیط  زیان آور  عوامل  تعیین 

کار در شرایط مختلف
2

پایین تر از حد انتظار
طبقه بندی انواع عوامل زیان آور 

محیط کار
1

نمره مستمر از 5

نمره واحد یادگیری از 3

نمره واحد یادگیری از 20 = )نمره مستمر + )5 × نمره واحد یادگیری از 3((

برچسب های روی ماشین ها از مهم ترین عالئم ارتباطی می باشند.
مطالعۀ برچسب روی یک قوطی می تواند اطالعاتی را به شما بدهد که از آسیب جدی جلوگیری کند.

کسی که بدون مطالعه برچسب مواد شیمیایی از آنها استفاده می کند به پیشواز خطر رفته  است. وی می تواند باعث آسیب 
رساندن  دائمی به سالمتی خود و دیگران، همچنین موجب آسیب دیدگی محصوالت و دام ها شود و به نتیجه ای که از 
خرید مواد شیمیایی انتظار داشت دست نیابد. برای جلوگیری از عواقب خطر، زمانی را برای مطالعۀ برچسب صرف کنید.

این عالئم واژه ای را بیاموزید و آویزه گوش کنید:

3 کتابچه راهنمای کاربرد ماشین را مطالعه و از آن پیروی کنید.

4 از وسایل حفاظت فردی مناسب استفاده کنید. 

استاندارد ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی

مایع تحت فشار است
 موقع گرم بودن باز نكنید.

طار
اخ

خطر
نزدیک شدن به قطعات متحرک می تواند منجر به مرگ 

شود. از آنها دوری کنید.

ـ 1ـ برچسب های ایمنی شكل 29

 بدان معنی است که یکی از پرمخاطره ترین وضعیت ها موجود است.  خطرـ 
در صورت عدم احتیاط کافی، در معرض این نوع مخاطرات قرار گرفتن 

می تواند مرگ یا آسیب جدی را به دنبال داشته باشد.

اخطار ـ بدان معنی است که درجۀ احتمال آسیب دیدن یا مرگ کمتر 
از نوع خطر است.

احتیاطـ  برای یادآوری دستورالعمل های ایمنی به اپراتور است که باید برای 
تشخیص بعضی از مخاطرات کمتر، آن را به کار برد.


